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APRESENTAÇÃO

3

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA) fornecem as informações 

necessárias para que todos os interessados conheçam o 

empreendimento e saibam quais são os impactos e 

benefícios de sua construção e funcionamento.

Ligação rodoviária em ponte entre as cidades de 

Santos e Guarujá denominada “Interligação entre a Via 

Anchieta (SP-150) e a Rodovia Cônego Domênico 

Rangoni (SP-055 Piaçaguera)”, atravessando o Canal 

do Porto de Santos. 

Possibilitando a ligação seca entre os dois lados do 

Porto de Santos, em uma ponte com mais de 1km de 

extensão sobre o Canal.

O EMPREENDIMENTO ESTUDADO

 

O EIA/RIMA
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Quem será o responsável pela obra? Quem fez o Estudo Ambiental?

Os estudos ambientais foram realizados pela

empresa GEOTEC, com a participação de

equipe multidisciplinar composta por

especialistas de diversas áreas de atuação,

como: fauna, flora, socioeconomia, recursos

hídricos, geologia, ruído, áreas contaminada,

transporte, entre outras.

GEOTEC Consultoria Ambiental LTDA.

Endereço: Rua Machado Bittencourt, 361, Sala 109, 

Vila Clementino, São Paulo/SP    

Fone/Fax: (11) 5573-7386

Representante Legal: Geólogo Fernando Kertzman

Coordenador Técnico do Estudo: Bióloga Fernanda 

Navarro

Endereço: Rodovia dos Imigrantes (SP-160), km 28,5

Município de São Bernardo do Campo – SP 

Fone: (11) 4359-6088

Concessionária Ecovias 

(www.ecovias.com.br)

4

A Concessionária Ecovias dos Imigrantes

S.A. que administra o Sistema Anchieta-

Imigrantes (SAI), com um total de 176

quilômetros de extensão, sendo a principal

ligação entre a Região Metropolitana de São

Paulo e a o Porto de Santos, por onde trafegam

diariamente cerca de 90 mil veículos de carga e

de passeio.
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E quanto a pergunta principal: POR QUE REALIZAR ESTA OBRA?

Para responder a essa pergunta, é necessário entender a condição atual do fluxo de veículos na região do Porto

de Santos e acesso ao Guarujá.

O empreendimento intercepta diretamente o município de Santos, na região do Porto de Santos, principal porta

de entrada e saída de mercadorias do País, constituindo-se um trecho de grande fluxo de tráfego de veículos

leves e principalmente de veículos pesados (7 mil caminhões por dia). A conexão rodoviária entre margens do

Porto é considerada um dos gargalos logísticos da Baixada Santista.

Atualmente, a travessia entre margens, podem ser realizadas de duas formas:

 

1

Via terrestre, pela Rodovia Cônego Domenico

Rangoni, SP 055, partindo de Cubatão e com um

trajeto de aproximadamente 45 km de extensão,

até o centro do Guarujá, é utilizada tanto por

veículos de passeio quanto por veículos comerciais.

O volume médio diário anual desta rodovia, em

2017, superou a cada dos 15 mil veículos.

2

A travessia por balsa na ponta da praia, é um

percurso de cerca de 450 metros, mas somente

pode ser utilizada por veículos leves, motos e

ciclistas, havendo restrições para veículos comerciais

de transporte de cargas e de passageiros. Destaca-

se, ainda o conflito com o canal de navegação do

Porto de Santos, que ocasiona paralizações

momentâneas neste serviço. Essa é a balsa mais

movimentada do mundo!

5
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Fonte: Adaptado de DERSA, 2011.

Opção 1
Terrestre

Opção 2
Balsa

E quanto a pergunta principal: POR QUE REALIZAR ESTA OBRA?

6
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A interligação entre as margens do estuário do Porto de Santos compreende um sistema viário

predominantemente elevado (ponte) com uma extensão de 7,5 Km.

Se iniciará no km 64 da Via Anchieta (SP-150) e terá novo acesso a Av. Perimetral com a transposição do canal do

Porto de Santos próximo a Ilha Barnabé, onde seguirá paralelo ao traçado existente da Estrada Particular da

CODESP até a Rodovia Cônego Domenico Rangoni (SP-055) no km 250,5.

Ligará as cidades de Santos e Guarujá e também facilitará o acesso ao Litoral Norte.

Com o crescimento do tráfego, a Ecovias estudou soluções para melhorar a fluidez na região, chegando a uma

nova opção da ligação entre margens via interligação seca por ponte.

A INTERLIGAÇÃO 

Redução da distância percorrida entre

margem esquerda e direita do Porto de

Santos

Acesso rápido dos munícipes que se

deslocam de Santos para o Guarujá e vice-

versa

Vocação logística: maior fluidez à

movimentação e escoamento de cargas no

Porto de Santos, beneficiando o sistema de

exportação nacional

Premissas do projeto e benefícios à população e usuários:

Melhor distribuição dos fluxos de veículos:

Serão 3 opções para os usuários e 2

opções para o tráfego de veículos

comerciais
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Traçado geral da Interligação entre a Via Anchieta (SP-150) e a 
Rod. Cônego Domênico Rangoni (SP-055 “Piaçaguera”)

 

²

Ilha Barnabé
Rod. Cônego 

Domênico 
Rangoni (SP-055)

Via Anchieta 
(SP-150)

Av. Perimetral

Estrada CODESP

Página: 1727



Quais serão as características do projeto?

9

A Ligação:

A extensão total da ligação é de 7,5 km, com características de rodovias Classe 1A, com pista dupla.

O eixo principal terá o sentido leste (Santos-Guarujá) / oeste (Guarujá-Santos).

Inicia-se em ponte do viaduto na Pista Leste da Via Anchieta nas proximidades do Bairro Alemoa/Av. Nossa Sra.

de Fátima. Na extremidade mais próxima a área insular até a chegada a área continental, passando pelo

estuário de Santos, o empreendimento será executado todo em ponte. Com o intuito de diminuir o impacto

sobre o ambiente, a metodologia construtiva predominante será por balanço sucessivos, apresentando trechos

de vigas pré-moldadas. Ao chegar no entroncamento com a Rodovia Conego Domênico Rangoni/SP-055,

conecta-se com um trevo tipo Trombeta, permitindo acesso as cidades de Cubatão, Guarujá e Bertioga (Litoral

Norte). A partir deste dispositivo até o dispositivo existente de acesso a Bertioga está prevista a implantação de

faixas adicionais na SP-055 em aproximadamente 1,5 km de extensão.

Travessias a serem consideradas:

Canal do Porto de Santos: Ponte em arco e estaiada com extensão total de 1,07 km com vão central de

305m e altura de pelo menos 85m.

Viários, Ferrovia e Cursos d’água: Encaixes da ponte com gabaritos ajustados para estas infraestruturas.

Na Travessia com a Av. Perimetral Norte/Sul o traçado incorpora as ligações entre as duas Vias, conforme

solicitação da CODESP.

Dimensões e dados:

Faixa de rolamento: Serão 2 faixas de rolamento, cada uma com 3,5m de largura.

Acostamentos: 3,5m

Fundações: estacas pré-moldadas, camisa metálica (com/sem uso de polímero), metálicas.

Pedágios: Prevista a implantação de pedágios

Velocidade: eixo principal a 80 km/h e ramos de interligação e alças a 40km/h
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Quais serão as características do projeto?

10

 

• Ponte sobre o canal – vista frontal

• Gabaritos para o canal de navegação

Figura de exemplo extraída do MD-SPI065150-000.008.622-A11-501-00b
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Quais serão as características do projeto?

11

 

• Ponte Estaiada – seção transversal

Figura de exemplo extraída do DE-SPD065150-001.002.322-C11-503_02
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Quais serão as características do projeto?

12

 

• Balanço sucessivo – seção transversal

• Balanço sucessivo – vista frontal

Figuras de exemplo extraídas do MD-SPI065150-000.008.622-A11-501-00b
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Ponte Túnel Escavado – método NATM Túnel Imerso Pré-Moldado

Técnica muito conhecida no país; Técnica muito conhecida no país;
Método construtivo nunca utilizado no 

país;

Pode ser construído sem interferir na 

operação do Porto;
Não interfere na operação do porto;

Interfere com a operação do porto na fase 

construtiva;

No caso de pilares internos ao canal há 

necessidade de estruturas de proteção;

A estabilidade das escavações depende 

das condições geológico geotécnicas do 

maciço;

Permite várias frentes de execução com 

consequente redução do prazo da obra;

Considerar o cone de aproximação da 

Base Aérea de Santos;

Dependem das características geotécnicas 

e geológicas da área podendo implicar em 

escavações a grandes profundidades;

Pode ser implantado a menores 

profundidades resultando em rampas de 

acesso mais curtas e menor impacto na 

área urbana;

Menor impacto em desapropriações e não 

necessita de aterros

Necessidade de grandes estruturas de 

contenção nos emboques;
Necessidade de áreas de apoio. 

Construção mais rápida Sujeito a imprevistos geológicos.
Interfere com o trecho 

urbano/desaproriações

Dentre as alternativas de soluções técnicas de engenharia avaliadas comparativamente, destacam-se:

QUAIS FORAM AS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 
CONSIDERADAS?
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QUAIS FORAM AS ALTERNATIVAS DE TRAÇADO CONSIDERADAS?

14

A implantação de vias alternativas entre Santos e Guarujá foi estuda pela DERSA em 2011, considerando os

seguintes traçados:

 

Porção do 
Estuário

Grupo de Alternativas Alternativas Locacionais Estudadas

Norte do 
Canal

A – Alemoa ‐ Bagres
Alternativa 1 ‐ Alemoa – Bagres em Ponte 

Estaiada

B – Saboó ‐ Barnabé

Alternativa 2 – Saboó‐Barnabé em Ponte 
Mista

Alternativa 3 ‐ Saboó‐Barnabé em Ponte 
em Arco

Alternativa 4 ‐ Saboó‐Barnabé em Túnel 
Escavado

C – Valongo ‐ Barnabé
Alternativa 5 ‐ Saboó‐Barnabé em Túnel 

Imerso

Meio do 
Canal

D – Paquetá – Vicente de 
Carvalho

Alternativa 6 ‐ Paquetá – Vicente de 
Carvalho em Túnel Imerso

E – Macuco – Vicente de 
Carvalho

Alternativa – 7 Macuco – Vicente de 
Carvalho em Túnel Imerso

Sul do 
Canal

F‐ Estuário ‐ Conceiçãozinha

Alternativa 8 ‐ Estuário – Conceiçãozinha 

em Túnel Imerso

Alternativa 9 ‐ Estuário – Conceiçãozinha 
em Ponte

G – Ponta da Praia ‐Balsa

Alternativa 10 ‐ Ponta da Praia –Balsa em 
Túnel Imerso

Alternativa 10 ‐ Ponta da Praia –Balsa em 
Ponte Estaiada

O projeto apresentado pela Ecovias se

assemelha a alternativa 2 estudada pelo

Governo, sendo uma ponte estaiada (ligação

seca) entre Alemoa/Saboó na margem direita

e a Ilha Barnabé na margem esquerda, que

foi considerado uma das melhores

alternativas no próprio EIA/RIMA da DERSA.

Essa alternativa não elimina e nem concorre

com a proposta do Túnel, que é uma

alternativa mais voltada a mobilidade urbana

entre Santos e Guarujá, e não faz parte

desse empreendimento.
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E CASO NÃO SEJA REALIZADO O EMPREENDIMENTO?

15

 

No caso da não execução do empreendimento, com o crescente

aumento nas exportações e importações através do Porto de Santos, o

tráfego de navios aumentará e consequentemente haverá uma maior

frequência de interrupções no tráfego das balsas pelo Canal do Porto,

além de aumentar o tráfego de caminhões para o transporte de cargas,

e veículos leves de passeio entre os municípios da região.

Assim, uma ligação seca torna-se cada vez mais essencial para 

atender um futuro cenário crítico e também absorver as novas 

necessidades da RMBS.
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Quais informações foram estudadas?

Socioeconômicas

Histórico de Ocupação Humana;

Aspectos Demográficos; 

Infraestrutura Social e Serviços; 

Indicadores de Qualidade de Vida;

Atividades Econômicas; 

Saneamento;

Condições Domiciliares;

Trabalho e Renda;

Uso e Ocupação do Solo;

População residente;

Crescimento populacional;

Educação;

Patrimônio histórico, cultural e 
arqueológico;

Comunidades tradicionais;

Compatibilização com o zoneamento

Físicas

Clima e Meteorologia;

Qualidade do ar;

Recursos Hídricos;

Aquíferos;

Geologia;

Recursos Minerais;

Geomorfologia;

Declividade / Relevo;

Pedologia;

Geotecnia;

Áreas Contaminadas;

Ruído.

Bióticas

Flora;

Fauna terrestre;

Biota aquática;

Unidades de Conservação;

Áreas de Reserva Legal;

Áreas de Preservação 

Permanentes.

16

Todo estudo ambiental deve pesquisar as informações socioeconômicas, físicas, e bióticas de uma

região. O nosso estudo abordou essas informações conforme os temas mostrados abaixo:
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Onde foram estudados os prejuízos e benefícios da interligação?

17

 

AII: Área de Influência Indireta

Meios Físico e Biótico: municípios de 
Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente

Meio Socioeconômico: RMBS

AID: Área de Influência Direta 

Áreas que ficam próximas à interligação:

Meios Físico e Biótico: raio de 1km do 
empreendimento

Meio Socioeconômico: município de 
Santos

ADA –

ÁREA DIRETAMENTE 

AFETADA

ADA: Área Diretamente Afetada

Compreende exatamente a área onde 
será construída a interligação
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Áreas de Influência Estudadas:

18
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• Planície aluvial com baixas declividades, constituindo um relevo plano

• Áreas inundáveis naturalmente pelas marés

• Solos siltosos, argilosos e com abundante matéria orgânica (mangue), deposição devido às

oscilações de marés

• Geotecnicamente os terrenos são muito suscetíveis a ocorrência de recalques por adensamento

de solo, considerados “solos moles” (baixa capacidade de suporte e compressibilidade)

COMO É O TERRENO DA REGIÃO? 

19

 

Solo - Rio Sandi Solo - Rio Diana Solo - mangue
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Rio Diana
20

E COM RELAÇÃO À QUALIDADE DA ÁGUA?

O estudo dos rios é muito importante, pois os impactos da obra podem alterar as condições naturais dos cursos d’água.

 

• O empreendimento está localizado na Unidade de

Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 07

– Baixada Santista e intercepta diretamente as

sub-bacias Ilha de São Vicente, Rio Jurubatuba,

Rio Cabuçu.

• Ao longo de todo empreendimento são

interceptados 5 cursos d’água e o Estuário de

Santos: Rio Lenheiros (área insular), Rio Sandi,

afluente do Rio Diana, Rio Diana, afluente do

Canal de Bertioga.

• A análise da qualidade da água revelou certo

comprometimento na qualidade de todos

cursos, com parâmetros ultrapassados segundo o

enquadramento de Classe 1 – águas salobras;

Rio Lenheiros

Rio Sandi
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EXISTEM ÁREAS CONTAMINADAS NA REGIÃO DO EMPREENDIMENTO?

Segundo informações obtidas pelo cadastro de áreas contaminadas da CETESB (2017), há 2 áreas identificadas

na ADA com histórico de contaminação, porém em fases avançadas do gerenciamento e já remediadas:

21

 

No entorno de 1km do empreendimento foram constatadas 23 áreas registradas no cadastro da CETESB:

04 ACRi – Áreas contaminadas com risco confirmado;
09 ACRe – Áreas contaminadas em processo de remediação;
01 ACRu – Área contaminada em processo de reutilização;
05 AME – Áreas em processo de monitoramento para encerramento;
04 AR – Áreas reabilitadas para uso declarado.

No decorrer do processo de licenciamento os estudos de atividades potenciais de contaminação serão

detalhados.
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Na região do empreendimento a vegetação é

característica do Bioma Mata Atlântica. A Área

Diretamente Afetada do empreendimento está

inserida em uma região com feições de

manguezais, Floresta Ombrófila Densa (estágio

inicial, médio e avançado) e Vegetação

Antropizada, que abrange vegetação pioneira,

vegetação higrófila herbáceo-arbustiva, campo

antrópico, leucenal, bosque arbóreo e cultivos

comerciais

A área sofre grande pressão antrópica histórica,

principalmente na área insular, é decorrente da

industrialização, do sistema portuário, turismo e

ocupação urbana.

COMO É A VEGETAÇÃO DA REGIÃO?

Através da escolha da metodologia construtiva do

projeto, a intervenção efetiva na ADA será da

ordem de 46% do total da sua área, ou seja,

33,5ha.

Desses 33,5ha de intervenção efetiva, 49% será

sobre área sem vegetação.

As áreas com vegetação cobrem aproximadamente

45% da área do futuro empreendimento.

22

 

Página: 1741



UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Para a elaboração do estudo foi investigada a

existência de Unidades de Conservação – UC, ou

zonas de amortecimento, na área onde será

implantado o empreendimento.

Constatou-se que o empreendimento interceptará

diretamente a Unidade de Conservação de Uso

Sustentável APA Santos-Continente, bem como as

zonas de amortecimento do Parque Estadual da Serra

do Mar – Núcleo Itutinga Pilões e Do Parque Estadual

Xixová-Japuí.

23

QUANTO DE VEGETAÇÃO SERÁ 
SUPRIMIDA E QUAIS AS 
CONSEQUÊNCIAS?

Para a construção da ponte e acessos será necessário

suprimir 4ha de vegetação secundária de FOD Terras

Baixas em estágio inicial, 2,49ha de vegetação

secundária de FOD TB em estágio médio e 0,01ha de

vegetação secundária de FOD TB em estágio

avançado além de 5,67ha de manguezais.

Estima-se ainda o corte de 146 árvores isoladas

nativas, distribuídas ao longo do trecho.

Como prevê a legislação brasileira, para realizar

construções sobre áreas de mata nativa e APP, é

necessário realizar reposições florestais.

Para isso, a Ecovias deverá realizar recomposição

florestal de aproximadamente 48,5ha, que

poderão ser utilizadas para a recuperação de áreas

degradadas do município. abrangidos e região.
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ESPÉCIES DE ÁRVORES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO

24

De acordo com os levantamentos de

vegetação realizados na região do

empreendimento foram identificadas

algumas espécies da flora brasileira

enquadradas em categorias de ameaça de

extinção, o que demonstra a qualidade

ambiental dos fragmentos da região. Tabebuia cassinoides com flor

ocorrente na região.

 

Família Botânica Nome científico
CITES 

2017

SMA 

57/16

MMA 

443/14
Ocorrência Fitofisionomias 

Bignoniaceae Tabebuia cassinoides - EN. EN. comum TB av; TB md

Cactaceae Lepismium sp. Ap. II - - rara TB md; Manguezal

Arecaceae Euterpe edulis - VU VU rara TB av; TB md

Como exemplos de espécies ameaçadas encontradas na área, o quadro a seguir demonstra 

algumas espécies.
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AVIFAUNA

Grupo das aves

Foram registradas 104 espécies de aves na ADA e AID do

empreendimento. Do total de espécies, 49 representam não-

passeriformes (47,1%) e 55 passeriformes (52,9%). Entre os não

passeriformes as famílias que apresentaram um maior número de

representantes foram Ardeidae (oito espécies), Trochilidae (cinco espécies)

e Rallidae (quatro espécies); enquanto entre os passeriformes as famílias

com maior número de espécies foram Tyrannidae (13 espécies),

Thraupidae (nove espécies) e Furnariidae (5 espécies).

Na área de estudo já foram registradas a presença de cinco espécies

consideradas sob algum grau de ameaça de extinção: O savacu-de-coroa

(Nyctanassa violacea), o guará (Eudocimus ruber), O trinta-réis-real

(Thalasseus maximus), a choquinha-cinzenta (Myrmotherula unicolor) e o

carretão (Agelasticus cyanopus)

Foi registrado um ninhal na ADA, sendo que o período de atividades do

ninhal do Rio Saboó era iniciado em setembro, e prolongava-se até o final

de março. Portanto, a grande maioria das aves que se reproduziam neste

local somente são observadas durante estes 6 meses. Esse ninhal tem

apresentado declínio na última década.

25

Para a caracterização da Fauna ocorrente na região do empreendimento foram realizadas

duas campanhas de levantamento da fauna silvestre, onde foram amostrados os seguintes

grupos:

 

QUAIS ANIMAIS VIVEM NA REGIÃO?
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Mastofauna de Médio e 

Grande Porte

Foram realizados 30 registros de 10 espécies silvestres de mamíferos de

médio e grande porte distribuídas em cinco ordens taxonômicas.

As ordens Rodentia e Carnívora foram as que apresentaram maior número

de espécies, com 4 e 2 espécies, respectivamente, seguidos da ordem

Primates com 2 espécies. As ordens Didelphimorphia e Cingulata foram

representadas por apenas uma espécie cada.

Dentre as espécies nativas registradas em campo, apenas uma é

considerada ameaçadas de extinção no estado de São Paulo (SÃO PAULO,

2014) e no Brasil (MMA, 2018) na categoria “Vulnerável”, o macaco bugio-

ruivo (Alouatta clamimtans).

Esta, trata-se de uma espécie endêmica da Mata Atlântica, porém de

ampla distribuição nesse bioma, ocorrendo desde o estado do Espirito

Santo até o Rio Grande do Sul. É uma espécie de primata suscetível a

fragmentação da paisagem e a surtos de febre amarela (BICCA-MARQUES

et al., 2018) e considerada ameaçada de extinção no estado de São Paulo

(SÃO PAULO, 2014) e no Brasil e na categoria Vulnerável (MMA, 2018). Foi

registrado apenas no ponto 05, relatado como por moradores durante

entrevistas como um primata de aparecimento esporádico.

A cutia (Dasyprocta leporina) e o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) são

animais cinegéticos que normalmente são extirpados de pequenos

fragmentos e em locais próximos a cidades pelos efeitos da caça. Essas

espécies foram registradas nos pontos 03 e 04, locais com grande

circulação de carros, caminhões e pessoas. 26

 

QUAIS ANIMAIS VIVEM NA REGIÃO?

Página: 1745



HERPETOFAUNA

Grupo dos répteis (cobras 

e lagartos) e anfíbios 

(sapos, rãs e pererecas)

Durante os trabalhos de campo foram registradas 15 espécies de anfíbios

e apenas 5 de répteis, totalizando 20 espécies para a herpetofauna. As

espécies de anfíbios encontram-se distribuídas em cinco famílias:

Bufonidae (1 espécie), Craugastoridae (1 espécie), Cycloramphidae (1

espécie), Hylidae (9 espécies), e Leptodactylidae (3 espécies). Não foi

registrada nenhuma cecília (Ordem: Gymnophiona).

Boa parte das formas encontradas durante este levantamento é

considerada endêmica da Mata Atlântica e este é o caso de Haddadus

binotatus (Craugastoridae), Thoropa taophora (Cycloramphidae), Boana

semilineata, Dendropsophus berthalutzae, Ololygon littoralis, Scinax

imbegue (Hylidae), Adenomera marmorata e Physalaemus bokermanni

(Leptodactylidae).

Não foi encontrada nenhuma espécie de anfíbio considerada ameaçada ou

em risco de extinção.

Para os répteis, foram registradas apenas cinco espécies de répteis

distribuídas cada uma em uma família diferente. Lagartos: Gekkonidae (1

espécie, introduzida), Tropiduridae (1 espécie, também introduzida e até o

momento ainda não registrada nos pontos amostrais, embora

relativamente próximo da área de estudo; ca. de 5 km de distância do

ponto 1) e Teiidae (1 espécie); Serpentes: Colubridae (1 espécie); e

Crocodylia: Alligatoridae (1 espécie), Família Colubridae.

Todas as espécies registradas de répteis são consideradas generalistas

quanto ao hábitat e a maioria delas também é encontrada em outros

biomas.
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MAMÍFEROS E 

QUELÔNIOS 

MARINHOS

Durante a amostragem de campo não foi obtido nenhum registro referente

a mamíferos aquáticos na área de estudo.

O boto-cinza (Sotalia guianensis), por ser uma espécie frequentemente

encontrada em estuários, costumava ser registrada com frequência no

estuário Santos-Cubatão (SANTOS et al., 2000). Entretanto, a ocorrência

dessa espécie não é mais documentada desde os primeiros meses de 2007

(FRF, 2008).

Com relação a herpetofauna aquática, foram observados o total de 10

indivíduos da tartaruga-verde (Chelonia mydas) em 4 ocasiões de

avistamento, no rio Sandi (transecção 2) ou próxima a foz do rio Diana.

Um total de 10 indivíduos da tartaruga-verde (Chelonia mydas) foram

avistados nesse estudo no rio Sandi e próximo a foz do Rio Diana.

Apesar de toda a perturbação antrópica decorrente das atividades

portuárias, os constantes estudos de monitoramento de quelônios do Porto

sugerem que essa espécie ainda frequenta a área do estuário. As

observações são normalmente feitas em locais com concentração de banco

de algas que são utilizadas como alimento pelas tartarugas, a conservação

dessas localidades de forrageamento podem colaborar com a perpetuação

de tartarugas marinhas no estuário de Santos.
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BIOTA AQUÁTICA

(Fitoplâncton, 

Zooplâncton, 

Ictioplâncton, 

Invertebrados 

bentônicos, Ictiofauna 

e Fauna 

Acompanhante)

FITOPLÂNCTON: ocorrência de 64 táxons fitoplanctônicos. Dentre os

grupos inventariados, o maior predomínio qualitativo foi atribuído às

diatomáceas, sobretudo das classes Bacillariophyceae e Mediophyceae, e

às algas da classe Dinophyceae (dinoflagelados). Na avaliação

quantitativa, o fitoplâncton atingiu elevadas densidades em toda malha

amostral. A diatomácea Skeletonema cf. costatum (classe Mediophyceae)

foi a principal responsável pela alta densidade do fitoplâncton. A floração

dessa espécie pode estar relacionada à elevada concentração de nutrientes

no meio aquático, especialmente compostos de fósforo.

ZOOPLÂNCTON: ocorrência de 22 táxons de zooplâncton, sendo os

crustáceos da classe Malacostraca e da ordem Calanoida (copépodes) os

grupos mais especiosos no conjunto das amostras. Na comunidade

zooplanctônica inventariada, não foram registradas espécies exóticas ou

incluídas na lista de espécies ameaçadas de extinção, segundo a Portaria

MMA nº 445/14 e o Decreto nº 60.133/14.

ICTIOPLÂNCTON: evidenciaram ausência de ovos e larvas de peixes nas

amostras de ictioplâncton. Esse resultado segue um padrão semelhante ao

observado para a comunidade zooplanctônica no presente diagnóstico, que

apresentou baixa riqueza e densidade de organismos.

A ausência de larvas e de ovos de peixes na malha amostral pode estar

relacionada ao rápido desenvolvimento embrionário de alguns exemplares

de peixes, não podendo ser interpretada como ausência de desova na

região 29
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QUAIS ANIMAIS VIVEM NA REGIÃO?

BIOTA AQUÁTICA

(Fitoplâncton, 

Zooplâncton, 

Ictioplâncton, 

Invertebrados 

bentônicos, Ictiofauna 

e Fauna 

Acompanhante)

INVERTEBRADOS BENTÔNICOS: ocorrência de 40 táxons, sendo os

anelídeos Polychaeta o grupo mais especioso, seguido dos crustáceos

(classes Malacostraca e Maxillopoda) e dos moluscos (classe Bivalvia). Não

foram registradas espécies exóticas. Nenhum dos exemplares registrados

na malha amostral encontra-se na lista de espécies ameaçadas de

extinção, segundo a Portaria MMA nº 445/14 e o Decreto nº 60.133/14.

ICTIOFAUNA: indicou a presença de 22 espécies, integrantes de nove

ordens e 15 famílias, resultado da captura de 325 indivíduos. Nenhuma se

encontra na lista de exemplares ameaçados a nível nacional, conforme

Portaria MMA n° 445 de 17/12/2014, enquanto que o Decreto nº 60.133

lista duas espécies classificadas como quase ameaçadas de extinção no

estado de São Paulo: o robalo (Centropomus parallelus) e a betara

(Menticirrhus americanos). Além destas, oito das espécies capturadas são

indicadas neste decreto para as quais não constam informações suficientes

para análise do seu grau de conservação.

FAUNA ACOMPANHANTE: ocorrência de quatro táxons de crustáceos,

pertencentes à ordem Decapoda, abrangendo três famílias: Ocypodidae,

Portunidade e Penaeidae. Não foram registradas espécies da carcinofauna

categorizadas como de origem alóctone ou exótica nas áreas amostradas,

e nenhuma espécie consta na lista de espécies ameaçadas de extinção da

Portaria MMA N° 445 de 17/12/2014. Apenas o caranguejo-uçá (Ucides

cordatus) consta como uma espécie ameaçada de extinção no Decreto

Estadual 60.133 de 07/02/2014. 30
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O QUE O PROJETO IMPLICA SOBRE OS ANIMAIS SILVESTRES? E O 

QUE SERÁ FEITO SOBRE ISSO?

Durante a fase de implantação do empreendimento, principalmente simultaneamente a etapa de supressão

vegetal, será colocado em prática programas ambientais que visam reduzir os impactos causados aos animais

silvestres da região. Assim, sempre antes do início de uma atividade, será realizado o afugentamento da fauna,

de forma a mitigar os efeitos negativos da redução do habitat natural.

Com a implantação do empreendimento, principalmente na área do entroncamento do empreendimento com a

Rodovia Cônego Domênico Rangoni, tem-se o trecho, segundo estudos realizados na área, mais crítico em relação

ao atropelamento da fauna silvestre. Nesse trecho ocorre a intervenção com a APA Santos-Continente.

Tendo isso em vista, foi proposta a implantação de duas passagens de fauna e demais itens que possam reduzir

o índice de atropelamento de animais silvestres na região.

 

Exemplos de placas de identificação de fauna na Av. Perimetral
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De acordo com as características do entorno, foram identificados locais com possibilidade para implantação de

novas travessias de fauna, principalmente na região da Unidade de Conservação e em regiões de possível

ocorrência de fauna.

Será estudado pela Concessionária

a possibilidade de implantação de

medidas que visam reduzir os

índices de atropelamento de

animais silvestres durante a

operação, como:

• Implantação de sinalização

vertical alusiva a presença de

fauna nos pontos críticos de

atropelamento, principalmente

próximos a centros urbanos;

• Realização de campanhas de

conscientização da população

lindeira, com apoio de centros

de controle de zoonoses e

demais instituições correlatas

quanto à questão dos animais

domésticos próximos à rodovia

e também com relação ao

abandono dos mesmos.

O QUE O PROJETO IMPLICA SOBRE OS ANIMAIS SILVESTRES? E O 

QUE SERÁ FEITO SOBRE ISSO?
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REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA
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A área do empreendimento está inserida na Região

Metropolitana da Baixada Santista - RMBS,

localizada no litoral sul do Estado de São Paulo, com uma

população de 1.798.230 habitantes, distribuídos em 9

municípios.

Os municípios da baixada tem um alto grau de

urbanização, apresentando apenas entre 1% e 3% de

sua população em áreas rurais. Além disso, a RMBS teve

um crescimento populacional de 0,92% entre 2013 e

2014, ocupando o 15º lugar no quadro geral das regiões

metropolitanas brasileiras.

A RMBS diferencia-se de muitas das principais RMs

conhecidas devido a existência de um volume importante

de população flutuante, caracterizada pela população

que frequenta a região devido aos atrativos turísticos.

Em 2015 o total de população flutuante foi de 988.412,

considerando uma projeção de 1.146.291 no ano de

2030.

Ao verificar a polarização dos municípios que compõe a

RMBS, o que apresenta um grande destaque é Santos,

por apresentar um povoamento mais antigo, assim como

um processo de urbanização mais completo, responsável

por abrigar os principais postos de trabalho no que se

refere à remuneração, sendo, muito deles, “associados ao

setor terciário e à presença do Porto de Santos, como

transporte de cargas, exportação, importação e

turismo.
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MUNICÍPIO DE SANTOS

Além disso, segundo o Zoneamento de Santos, o

município esta dividido em área insular, na qual

encontra-se o adensamento populacional, e área

continental, na qual encontra-se a Área de Proteção

e Conservação Ambiental – APCA e interseção com o

Parque Estadual Serra do Mar.

 

O município de Santos constitui a AID do meio socioeconômico.

O empreendimento está totalmente inserido no município de

Santos, somando 426.646 habitantes, responsável por 33% do

Produto Interno Bruto (PIB) da RMBS. Contudo, encontra-se em

conexão direta com os municípios de Guarujá, São Vicente e

Cubatão.

Santos detém no seu território indústrias de praticamente todos os

ramos de atividade, além de se destacar por contemplar o Porto de

Santos, maior complexo portuário da América Latina, que responde

pela movimentação de quase um terço das trocas comerciais

brasileiras.

34
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Na área insular, o empreendimento intercepta a Área

Urbana do município, entre os bairros de Porto

Alemoa, Alemoa, Porto Saboó, Saboó junto a Rodovia

Anchieta (SP-150) e a Avenida Perimetral (Av. Eng.

Augusto Barata);

Na área continental, o empreendimento fica próximo

aos complexos portuários da Ageo Norte Terminais e

DP World Santos, interceptando a Estrada Particular da

CODESP, e a APA Santos Continente, juntamente com

a Rodovia Cônego Domenico Rangoni (SP-055).

MUNICÍPIO DE SANTOS

Zoneamento do Município de Santos seguindo o Plano Diretor – Lei Complementar 1.005 de 2018
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COMO É A ECONOMIA NA REGIÃO?

Área industrial portuária na 
área insular em Santos

36

A economia da região esta voltada diretamente as

atividades portuárias do Complexo Portuário de

Santos. Com a intermodalidade existente, o porto recebe

grande parte dos grãos (soja e açúcar) do centro-oeste

brasileiro (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais

e Goiás) para exportação.

O Porto conta com 55 terminais marítimos e

retroportuários, tendo em vista que os terminais que

operam granéis sólidos respondem, atualmente, por cerca

de 49% da movimentação global do Porto.

No acumulado de 2018, o Porto de Santos atingiu a marca

recorde de 133.159.762 toneladas movimentadas, ao

superar em 2,5% o recorde anterior, registrado em 2017.

Além das atividades portuárias, ressalta-se a importância

das atividades pesqueiras na região. A pesca de

peixes de grande porte como robalos, bagres e pescadas

é a base da pesca multiartes no Complexo Estuarino de

Santos.

Entrada da DP World 
Santos na área continental 

em Santos.

Área interna da Ageo Norte 
Terminais na área continental 

em Santos

Foto aérea da BTP – Brasil 
Terminal Portuário na área 

insular em Santos
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COMO É A INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA REGIÃO DO ENTORNO?
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− Rodoviário, com acesso direto às rodovias Via

Anchieta (SP-150) e Cônego Domênico Rangoni (SP-

055) e as vias Estrada Particular da CODESP e Avenida

Perimetral;

- Portuário, com terminais portuários como Porto de

Santos e TUP Embraport (Atual DP World Santos);

 

− Ferroviário, com a concessão das empresas MRS,

FCA e ALL;

− Dutoviário, com a concessão da Transpetro, para o

transporte de petróleo e seus derivados;

− Hidroviário, através do canal e estuário;

− Aéreo, aeroporto local, a Base Aérea de Santos.

Por estar numa região estratégica, o porto possui um grande trunfo com seu acesso amplo, e com diversos modais de

acesso às suas instalações, sendo:
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EXISTEM POPULAÇÕES OU COMUNIDADES TRADICIONAIS NA 
REGIÃO?

38

Povos e Comunidades Tradicionais são grupos que

possuem culturas preservadas e diferentes da maioria da

sociedade atual, e se reconhecem nessas condições.

A interligação entre a SP-150 e a SP-055 não interferirá 

diretamente em nenhum quilombos e nenhuma Terra 

Indígena ou Terra Indígena em Estudo pela FUNAI.

As comunidades mais próximas ao empreendimento são

as comunidades ribeirinhas da Ilha Diana e Monte

Cabrão, ambas no município de Santos, com distância

maiores que 1km do empreendimento.
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A comunidade 
ribeirinha da Ilha 

Diana possui cerca 
de 200 habitantes, 
que constituem 65 
famílias. O acesso a 
ilha acontece apenas 

por transporte 
aquaviários.

Outra comunidade é a de 
Monte Cabrão, que tem 
como principais atividades 

econômicas a pesca. 
Localizada na Área 

Continental de Santos, em 
2008 a comunidade era 

composta por 650 
moradores.
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EXISTEM BENS QUE DEVEM SER PROTEGIDOS POR SUA IMPORTÂNCIA 
HISTÓRICA, ARQUEOLÓGICA OU CULTURAL?

Em relação a Santos, segundo o Cadastro Nacional de

Sítios Arqueológicos do IPHAN, até o presente

momento, a região conta com 05 sítios

arqueológicos cadastrados, embora as referências

bibliográficas e pesquisas desenvolvidas na região

apontem para um número bem maior.

Foram levantados os bens protegidos no município de

Santos. Ao todo, foram encontrados 11 patrimônios

registrados no IPHAN (federal), 19 patrimônios registrados

no CONDEPHAAT (estadual) e 46 patrimônios registrados

no CONDEPASA (municipal). Estão localizados distante do

empreendimento.

 

O Monumento Nacional Ruínas 
Engenho São Jorge dos Erasmos
situa-se no maciço insular de Monte-
Serrat – Santa Terezinha, na divisa 
entre os municípios de Santos e São 

Vicente (SP).

Cadeia Velha de Santos

Pantheon dos Andradas
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COMO SÃO AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO NA ÁREA ONDE 
VÃO OCORRER AS OBRAS?

A área onde ocorrerão as obras é em maior parte

urbana, por isso os serviços públicos são:

Abastecimento de Água – é realizado

principalmente por mananciais, com tratamento

em ETAs.

Esgotamento Sanitário – Estações de Tratamento

de Esgoto.

Resíduos Sólidos – a coleta de lixo é realizada

pela prefeituras em ponto específicos dos núcleos

residenciais.

Abastecimento de luz – toda a área onde serão

afetadas as obras possui luz da rede pública

40

Em relação à vulnerabilidade social da população, a

Fundação SEADE, possui um índice de classificação

conhecido como IPVS (Índice Paulista de

Vulnerabilidade Social).

O índice é calculado a partir de utilização de dados

do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística), e com ele é possível identificar áreas

com maiores Vulnerabilidade Social.

Essa análise foi feita, pois locais com vulnerabilidade

social mais elevada merecem atenção especial nos

programas sociais.

Em resultado, o índice aponta áreas de 

vulnerabilidade social elevadas no 

bairro do Saboó, na área insular do 

município de Santos

Além desses serviços, a população possui ruas

asfaltadas e transporte público à disposição, com

1.504 estabelecimentos de saúde, 316

estabelecimentos de educação e vasta gama de

equipamentos de cultura, lazer e esportes.
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QUANTAS PROPRIEDADES SERÃO 
AFETADAS PELA RODOVIA?

O território que será afetado pelas obras possui dimensão

total aproximado de 73 hectares, na qual estima-se uma

área necessária para desafetação de bem público de

aproximadamente 49 hectares, considerando que todas

as propriedades na qual serão necessárias

interferências são públicas, da União Federal ou a

Municipalidade de Santos.

Sendo assim, não haverá necessidade de

desapropriação de propriedades particulares e não

serão afetadas diretamente moradias ou comunidades.

Serão necessárias intervenções dentro das faixas de

domínio existentes, tanto da SP-150 quanto da SP-055,

principalmente para implantação dos dispositivos e

acessos.

Segundo o levantamento do uso e ocupação do solo na

região, 54,6% do total da área da Área Diretamente

Afetada é composta por usos florestais, principalmente

mangues (Formação Arbórea/Arbustiva-Herbácea de

Terrenos Lodosos).

 

Uso Área (hectares) %

Áreas Urbanizadas - Adensamento 
Intermediário 1,0 1,1%

Campo Antrópico 0,9 0,9%

Corpo d'água Continental 10,6 11,3%

Floresta Ombrófila Densa 16,6 17,6%

Formação Arbórea/Arbustiva-Herbácea de 
Terrenos Lodosos 36,3 38,6%

Industrial 0,3 0,3%

Industrial Portuária 5,0 5,3%

Principais Vias de Circulação 23,3 24,8%

Total Geral 94,1 100,0%

Industrial
Campo Antrópico Áreas 

Urbanizadas
Industrial 
Portuária

Corpo d'água 
Continental

Floresta 
Ombrófila Densa

Principais Vias de 
Circulação

Formação 
Arbórea/Arbustiv

a-Herbácea de 
Terrenos Lodosos
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EM QUANTAS PROPRIEDADES MORAM PESSOAS?
QUEM TERÁ QUE SAIR DE SUAS CASAS?

O projeto de interligação abrange principalmente terrenos florestais, evitando ao máximo

interferências áreas urbanas, apenas na parte insular de Santos, interceptando o Porto. Sendo

assim, em avaliação preliminar, nenhuma residência, comercio ou indústria com ocupação

regular será afetada com a obra. Nenhuma edificação administrativa pública será

afetada, apenas terrenos desocupados.

Km 249+500 – SP-055: Instalação de 
pedágio. Área de campo antrópico e de 

floresta ombrófila densa, sem 
edificações. 

Km 00+400 - Estrada Particular da 
CODESP: Área de vegetação de mangue. 

Avenida Perimetral entre o EcoPorto e 
o BTP Terminais. Predominância de 

vegetação de mangue, com algumas 
áreas de campos aberto antrópicos. 

Sem edificações. 
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Especialmente sobre o que diz respeito aos impactos sobre o meio ambiente, foi aplicada uma Pesquisa de

Percepção Ambiental junto aos munícipes de Santos e usuários das rodovias SP-150 e SP-055.

QUAL EXPECTATIVA DA POPULAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO?

Os principais resultados indicaram que:

 89% dos entrevistados são a favor da interligação;

 93% dos entrevistados veem benefícios para a população com a interligação, como melhora no trânsito e 

diminuição no tempo de viagem;

 55% dos entrevistados utiliza a balsa Santos – Guarujá regularmente;

 76% dos entrevistados responderam que não vêm nenhuma consequência social negativa;

 49% dos entrevistados não apontaram nenhum impacto ambiental;

 Apenas 4% dos entrevistados não conheciam a Concessionária Ecovias dos Imigrantes; 
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IMPACTOS 
AMBIENTAIS

Com o estudo das características físicas, bióticas e socioeconômicas da região de inserção da interligação, foi possível

identificar os principais benefícios e prejuízos decorrentes de sua construção e operação.

 

Medidas Preventivas

Medidas Corretivas

Medidas Compensatórias 

IMPACTOS NEGATIVOS 

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO 

DO EMPREENDIMENTO 

IMPACTOS POSITIVOS

Medidas Potencializadoras
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QUAIS SÃO OS IMPACTOS POSITIVOS ?

Melhoria na circulação de veículos locais e 
regionais

Geração de empregos diretos e indiretos

Atração de investimentos públicos e privados 
à região

Aumento de atratividade para atividades 
econômicas

Redução na emissão de poluentes 
atmosféricos

medidas potencializadoras
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QUAIS SÃO OS IMPACTOS NEGATIVOS ? 

medidas preventivas, corretivas e/ou mitigadoras

Supressão de Vegetação Nativa

Intervenção 9,03 ha em APP 

Corte estimado de 146 árvores isoladas

Incômodos a População do entorno

Intervenção em 5 cursos d’água, considerando 

também o Canal do Estuário 
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QUAL A VIABILIDADE AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO?

47

Para estudar a viabilidade ambiental do

empreendimento foi realizada uma análise

integrada dos impactos ambientais, por

profissionais de diversas áreas.

Essa análise permitiu identificar os pontos

ambientalmente mais sensíveis do novo

empreendimento.

 

Físico

Diagnóstico 
Ambiental

Meios Estudados

Análise 
Integrada

Biótico

Socioeconômico
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AO LONGO DO TRAÇADO, FORAM IDENTIFICADOS TRECHOS CRÍTICOS ?

A sobreposição de informações restritivas, como rios, 

vegetação e população tornaram trechos do 

empreendimento mais sensíveis.

Os rios e Unidades de Conservação da região devem ser 

priorizados na execução dos programas ambientais, pois 

estão sempre associados a ambientes sensíveis

48

Sim. Após realização da Análise Integrada,

foram definidos os trechos de maior

sensibilidade ambiental, ou seja, trechos onde

as características dos meios físico, biótico e

socioeconômico são mais restritivas.

Assim, a futura rodovia foi classificada em

6 Níveis de Sensibilidade:

As páginas seguintes apresentam os trechos do

empreendimento e seus níveis de sensibilidade,

ilustrando alguns desses segmentos através de

fotos da região.

De forma geral, os resultados obtidos foram

os seguintes:

 

Níveis 
Intervalo de somatória dos 

pesos 

Nível 1 – Baixo 0 a 5 

Nível 2 - Médio 6 a 10 

Nível 3 – Alto 11 a 15 

Nível 4 – Muito alto 15 a 20 
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NÍVEIS DE SENSIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO
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Id Segmento Nível de Sensibilidade 

1 Insular - Área Urbana Médio 

2 Insular - Área Verde Alto 

3 Canal Médio 

4 Continente - Ilha Barnabé Alto 

5 Continente - Estrada da CODESP Alto 

6 Continente - APASC Muito Alto 

7 Continente - SP-055 Médio 
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NÍVEIS DE SENSIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO
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Avenida Perimetral entre o EcoPorto e 
o BTP Terminais. Presença de 

industrias portuárias, a qual há 
predominância de vegetação de 

mangue e presença de curso d’água. 
Sem edificações. 

Estrada Particular da CODESP: 
interceptação com a via férrea 
e próximo a entrada da Ageo
Norte Terminais (interferência 
em atividades econômicas).

Via Anchieta (SP-150) em área 
urbana na região insular do 
município de Santos. Sem 

impacto em edificações, sem 
presença de vegetação nativa.
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NÍVEIS DE SENSIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO
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Ponte da Estrada Particular da 
CODESP sob o Rio Sandi, com 
presença de vegetação nativa. 
Sem edificações ou presença 

de aglomerados urbanos

Ponte da Estrada Particular da 
CODESP sob o Rio Diana, com 
presença de vegetação nativa. 
Sem edificações ou presença 

de aglomerados urbanos

Início da Estrada Particular da 
CODESP, com presença de 

vegetação nativa, 
interceptando a APA Santos 

Continente. Sem edificações ou 
presença de aglomerados 

urbanos

Local de implantação do 
pedágio na SP-055, com 

presença de vegetação nativa 
já degradada, interceptando a 
APA Santos Continente. Sem 
edificações ou presença de 

aglomerados urbanos.
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Síntese das Informações:

NÍVEIS DE SENSIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO

 

Em suma, 65% da área de implantação 

do empreendimento apresenta níveis 

alto ou muito alto de sensibilidade 

ambiental, distribuídos entre os níveis 3 

e 4, onde poderão ocorrer eventuais 

impactos em áreas sobre Áreas de 

Preservação Permanente e locais de 

relevância com relação à presença de 

fauna silvestre.

0%

35%

35%

30%

Baixo Médio Alto Muito Alto

Nível de Sensibilidade Total (ha) % 

Baixo 0 0% 

Médio 25,3 35% 

Alto 25,4 35% 

Muito Alto 22,1 30% 

Total 94,1 100,00 
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Os programas 

ambientais devem 

atender todos os 

afetados pelo 

empreendimento, 

de forma direta ou 

mesmo indireta
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QUAIS SÃO OS 
PROGRAMAS 
AMBIENTAIS 
PROPOSTOS?

 

 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (PCS)

 PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA)

 PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS

 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO DE TRAVESSIAS E PROTEÇÃO À FAUNA

 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA

 PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

 PROGRAMA DE CONTROLE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, MONITORAMENTO 
E RESGATE DA FLORA 

 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE PLANTIOS COMPENSATÓRIOS E 
RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A FASE DE OBRAS (PGR)

 PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA A FASE DE OBRAS (PAE)

 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL DA MÃO DE OBRA

 PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

 PROGRAMA DE PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL

 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OPERAÇÃO
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PROGRAMA DE 
COMUNICAÇÃO
SOCIAL 

Através desse programa, a Concessionária Ecovias se 

aproximará de toda a comunidade afetada pela construção da 

rodovia.

Abaixo, exemplo de ações que serão realizadas e canais de 

comunicação já existente.

 Esse programa irá atender a população

desde a fase de estudos até a conclusão

das obras.

 O objetivo principal do programa é levar

informações à toda comunidade sobre o

desenvolvimento do projeto, processo de

licenciamento, desapropriações, acessos

temporários, entre outras dúvidas que

possam surgir.

Distribuição de 
panfletos; explicações à 
comunidade local

Reuniões com a 
comunidade

54
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Esse programa garante o cumprimento das 

especificações técnicas e normas ambientais:

 Apresenta medidas para controle de processos de

dinâmica superficial (erosão, assoreamento de

cursos d’água, recalques) e de inundações

 Como realizar o gerenciamento de resíduos sólidos e

efluentes

 Como realizar o gerenciamento de tráfego das obras

e de infraestruturas locais

 Apresenta ações para o remanejamento de

interferências de serviços públicos para evitar

incômodos à população

PROGRAMA DE 
CONTROLE AMBIENTAL
DAS OBRAS (PCA) 

É importante lembrar que o objetivo principal

desse programa é garantir a segurança e a

saúde de todos os envolvidos com as obras.

Além de ajudar na preservação do meio

ambiente.

A Concessionária 

Ecovias já opera o 

Sistema Anchieta-

Imigrantes e realiza 

as manutenções 

necessárias para 

sua operação.

Também possui 

experiência na 

implantação de 

rodovias.
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AÇÕES DE CONTROLE E MITIGAÇÃO

 

Ruído e vibração

Qualidade do ar

Interferências com o tráfego, 

sinalização e segurança

Qualidade das águas

Resíduos e Efluentes

Supressão da Vegetação

PROGRAMA DE 
CONTROLE AMBIENTAL
DAS OBRAS (PCA) 
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PROGRAMA DE 
PLANEJAMENTO DE 
TRAVESSIAS E 
PROTEÇÃO À FAUNA

Foco principal: 

 Otimizar, sistematizar e aprimorar

procedimentos específicos além de

monitorar a efetividade das

travessias de fauna propostas.

As áreas onde os trabalhos terão

prioridade compreendem, todo o trecho

que será utilizado por caminhos de

serviços e os locais prioritários

identificados nos diagnósticos onde há

probabilidade de travessia de animais

durante a fase de operação.

Para minimizar esses impactos, serão implantados pela Concessionária 

atividades mitigadoras, a saber:

1. Transectos com veículos

As principais vias de tráfego serão percorridas com
periodicidade semanal de modo a registrar as eventuais
ocorrências de atropelamento de fauna. Todos os espécimes
encontrados deverão ser registrados em ficha padronizada,
conforme modelo apresentado a seguir, de modo a facilitar a
sistematização das informações. Cada evento registrado
deverá ser acompanhado das seguintes informações: espécie
(nome popular), local, coordenadas geográficas, data e, se
possível, um registro fotográfico do espécime

2. Armadilhas fotográficas e parcelas de areia

Para auxiliar o monitoramento e eficiência das passagens de
fauna, podem ser implantados dispositivos como armadilhas
fotográficas e/ou parcelas de areia, a fim de se obter dados
para avaliação da passagem.

3. Monitoramento

Visando diminuir o número de acidentes durante as obras
será realizado treinamentos preventivos com os funcionários,
implantação de novas passagens e realizado o
monitoramento das passagens e das medidas implantadas
visando a diminuição dos números de acidentes com
atropelamentos de animais durante a operação da rodovia.
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PROGRAMA DE
MONITORAMENTO 
DA FAUNA
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Foco principal: 

 O Programa de Monitoramento de

Fauna da AID/ADA do

empreendimento tem como objetivo

principal, avaliar os efeitos da

implantação do empreendimento

considerando os impactos ambientais

supracitados.

Visando o atendimento aos objetivos

acima, este Programa foi subdividido

em três subprogramas: Subprograma

de monitoramento da fauna terrestre,

Subprograma de monitoramento da

biota aquática e Subprograma de

controle da fauna sinantrópica e

doméstica

Para minimizar esses impactos, serão implantados pela Concessionária 

Programas de Proteção à Fauna, a saber:

1. Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre

O Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre deverá abranger 
todos os ambientes que estarão sob influência direta do empreendimento.
A seleção das áreas a serem monitoradas deverá ser realizada de modo a 
atender às seguintes premissas:
• Amostragem de ambientes adjacentes àquelas áreas que serão 

suprimidas e que apresentam cobertura vegetal em melhor estado de 
conservação (ex. Manguezais e Floresta Ombrófila); e

• Amostragem das áreas que atualmente são utilizadas para a construção 
de ninhais.

2. Subprograma de Monitoramento da Biota Aquática

Subprograma tem como objetivo o acompanhamento dos possíveis 
impactos cobre as comunidades aquáticas, conforme supracitados 
advindos da implantação e operação do empreendimento.
Dessa forma, o acompanhamento dessas comunidades e de outros 
parâmetros físico-químicos irão permitir a identificação e 
dimensionamento de possíveis anomalias ambientais, gerando tempo hábil 
para a elaboração de estratégias de mitigação e compensação.

3. Subprograma de Monitoramento da Fauna Sinantrópica e

Doméstica

O presente Subprograma foi elaborado com o objetivo de ordenar as ações 
a serem adotadas pelo empreendedor para evitar a dispersão e 
proliferação dos animais sinantrópicos, bem como a evitar a presença de 
animais domésticos, contemplando ações na fase de pré-implantação, 
implantação e operação do empreendimento. 
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PROGRAMA DE 
AFUGENTAMENTO E 
RESGATE DE FAUNA

Focos principais: 

 Estimular o deslocamento dos animais

existentes na ADA para os ambientes do

entorno;

 Resgatar espécimes da fauna silvestre com

baixa mobilidade durante as atividades de

implantação do empreendimento;

 Realizar os procedimentos necessários para

garantir a integridade dos espécimes

resgatados;

 Realizar inventário, registrar e catalogar todos

os espécimes resgatados, assim como seus

dados biológicos, ecológicos, sanitários, de

captura e seu destino final; e

 Desenvolver ações de aproveitamento

científico, processando e destinando o material

coletado que se encontrar bem preservado

(vítimas de acidentes que vierem a óbito) para

instituições de pesquisas (ex. museus,

universidades).

Em síntese, as principais atividades que compõem o Programa de

Afugentamento e Resgate da Fauna são apresentadas a seguir:

Planejamento

 Contratação de equipe;

 Solicitação de autorização de manejo de fauna;

 Parcerias com clínicas.

Afugentamento

 Realizada previamente e concomitantemente a supressão vegetal

Resgate de espécimes

 Captura;

 Marcação;

 Cuidados e soltura.

Destino das espécies debilitadas

 clínica veterinária ou ao CETAS da região (com os quais o empreendedor já

terá firmado convênio).

Soltura

 Devolução à natureza em local previamente selecionado

Aproveitamento Científico

 Espécimes encontrados mortos ou que forem resgatados, e venham a

falecer, deverão ser taxidermizados e encaminhados às instituições de

pesquisa
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PROGRAMAS DE
PROTEÇÃO À 
FLORA

É PROPOSTA A IMPLEMENTAÇÃO:

• Conforme apresentado no diagnóstico 

ambiental, haverá intervenções pontuais nos 

ecossistemas locais, uma vez que apenas as 

áreas onde serão alocados os pilares irá ocorrer 

a supressão, totalizando 33,5 hectares de 

intervenção, ou seja, apenas 45 % da ADA.

Focos principais: 

 evitar cortes de fragmentos e de árvores

isoladas além dos limites de intervenção

autorizados;

 evitar intervenções em áreas de preservação

permanente fora dos limites autorizados;

 preservar espécies da flora nativa e fragmentos

remanescentes.

Para atingir essas metas devem ser realizados treinamentos com as

equipes de obras e também com os responsáveis pelo corte da

vegetação.

Outro fator importante é a execução dos procedimentos de controle de

erosão e assoreamento, nas áreas onde já tiver sido realizado o corte

da vegetação, evitando acidentes ambientais no entorno das obras.

1. Subprograma de Controle da Intervenção em APP e Supressão da

Vegetação

O objetivo principal do Subprograma de Controle da Intervenção em
APP e Supressão da Vegetação é coordenar as ações mitigadoras dos
impactos potenciais previstos, evitando a supressão além dos limites
licenciados

2. Subprograma de resgate de Flora

O programa tem como objetivo minimizar impactos sobre a flora
ameaçada de extinção, endêmica, e/ou com algum tipo de
aproveitamento tradicional/econômico, favorecendo assim a
variabilidade genética das espécies e conscientizar as equipes
envolvidas nas atividades e responsáveis pela implantação do
empreendimento sobre a importância da conservação do material
genético das espécies vegetais.

Para minimizar esses impactos, serão implantados pela Concessionária 
Programas de Proteção à Fauna, a saber:
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Considerando que quaisquer atividades econômicas desenvolvidas, assim como a implantação

do empreendimento em análise, venham a ser causadoras de significativo impacto ambiental,

a compensação ambiental pode ser entendida como um mecanismo de responsabilização do

empreendedor.

A área total a ser replantada é definida através de um cálculo, elaborado a partir da soma das

intervenções em APP e vegetação nativa (áreas de floresta e árvores isoladas) que tiveram que

sofrer intervenções, e normas da legislação vigente.

De acordo com o projeto desenvolvido para a construção, estima-se que será necessária a

recomposição de 48,5 hectares.

PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE
PLANTIOS 
COMPENSATÓRIOS E 
RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

Subprograma de Recomposição Florestal

Com o intuito de compensar os impactos

ambientais gerados pelas intervenções realizadas

para a implantação do empreendimento, este

Programa prevê a restauração ambiental de áreas

degradadas.
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PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE
PLANTIOS
COMPENSATÓRIOS E 
RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

O presente Programa tem por objetivo geral dar cumprimento à Lei nº 9.985/00, ao Decreto n° 4.340/02 e ao

Decreto 6.848/09, por meio da identificação e proposição de alternativas para a compensação ambiental dos

impactos negativos da implantação das obras.

Esse investimento será definido pelo órgão responsável por avaliar a viabilidade ambiental da obra, neste

caso a Secretaria de Meio Ambiente.

O investimento financeiro poderá chegar até a 0,5% do valor total de implantação do empreendimento.

Subprograma de Aplicação de Recursos 

Financeiros em Unidades de Conservação

Criado para viabilizar o investimento financeiro em 

Unidades de Conservação da Região.
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PROGRAMA DE 
PATRIMÔNIO 
ARQUEOLÓGICO, 
HISTÓRICO E CULTURAL 

Para o desenvolvimento desse programa, 

deverá ser contratada uma equipe 

especializada de arqueólogos

A proteção do patrimônio arqueológico,

paleontológico, histórico e cultural tem muita

importância para nossa sociedade.

Por isso existem órgãos governamentais e

legislações específicas que cuidam da gestão

desse patrimônio.

As atividades detalhadas deste Programa serão

apresentadas em Estudo específico de Arqueologia, o

qual será apresentado complementarmente a este

estudo, junto ao IPHAN.

Contudo, tem-se ciência que é necessário a preservação

e conservação do acervo cultural próximo a área onde

será implantado o empreendimento, visando prevenir o

patrimônio histórico.

 

Exemplo de prática arqueológica

Página: 1782



64

PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

O Programa de Educação Ambiental procura 

integrar todos os envolvidos com as obras, 

sejam os trabalhadores ou a população do 

entorno, com a natureza e sua preservação, 

através de atividades educativas.

Para isso, são realizadas oficinas, treinamentos, 

palestras e informativos, onde são divulgados 

conhecimentos sobre a importância do meio 

ambiente e sua conservação.

ENVOLVIDOS COM AS 
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL

TRABALHADORES ENVOLVIDOS 
COM AS OBRAS POPULAÇÃO DO ENTORNO

Desenvolver o conceito de
responsabilidade social do
empreendimento, através de
ações que integrem a
comunidade local ao
empreendimento;

Implementar um programa de
seletividade e reciclagem de
resíduos sólidos nas frentes de
obras;

Estimular o uso racional dos
recursos hídricos;

Garantir a preservação da flora
e fauna, através de
treinamentos e capacitação.

Para a população o
programa busca criar
uma consciência da
comunidade local,
quanto a preservação e
manutenção do meio
ambiente, para que cada
um entenda seu papel,
de modo que possa
melhorar a qualidade de
vida de todos.
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PROGRAMA DE 
MONITORAMENTO 
AMBIENTAL DAS
OBRAS 

O objetivo principal desse programa é garantir o

cumprimento dos programas ambientais, pela construtora

responsável pelas obras.

A principal característica desse

programa é a fiscalização do

cumprimento das normas ambientais,

para garantir condições ambientais

adequadas nos seguintes casos:

 locais de implantação das obras;

 áreas do entorno no 

empreendimento;

 canteiros de obras;

 controle de poluição das máquinas e 

equipamentos;

 uso de equipamentos de segurança;

 controle dos níveis de ruídos.

Como o 
programa irá 
auxiliar na 

minimização dos 
impactos?

Com o monitoramento da poluição do 
solo e das águas superficiais

Verificando se estão sendo tomadas as 
medidas de prevenção e controle de 

erosão e assoreamento

Através do gerenciamento dos 
resíduos sólidos e efluentes

Com o monitoramento das 
interferências com tráfego e com a 

segurança da população

Assegurando a segurança da 
população, em relação à acidentes

Preservando do Patrimônio 
Arqueológico

Com o controle da supressão de 
vegetação nativa e cuidados com a 

fauna
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PROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO DE 
RISCO

Durante a construção da interligação podem ocorrer acidentes que geram situações emergenciais. Nesses

casos, se não forem tomadas ações rápidas, podem ocorrer impactos ambientais significativos.

Para evitar, ou minimizar esses impactos, foi criado o Programa de Gerenciamento de Risco e o Plano de

Ação Emergencial, onde constam procedimentos que devem ser executados rapidamente na ocorrência de

situações emergenciais.

Durante o funcionamento da interligação, a Concessionária também terá à disposição programa específico

para minimizar os danos de eventuais acidentes no transporte de cargas perigosas.

 

PLANO DE 
AÇÃO EMERGENCIAL 
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PROGRAMA DE 
TREINAMENTO E 
CAPACITAÇÃO 
AMBIENTAL

Identificação da 
Necessidade de 

treinamento

Seleção de 
Prioridades e 

definição de temas 

Elaboração de 
aprovação e 
treinamento

Aplicação do 
treinamento

Monitoramento e 
Acompanhamento 

dos Resultados

Esse programa tem como objetivo criar ações de

capacitação de mão de obra para dar

oportunidade de crescimento e desenvolvimento

aos trabalhadores internos da empresa e da

região por meio dos cursos profissionalizantes,

voltados à necessidade do empreendimento, em

parceria com as Prefeituras e Instituições de

Ensino da Região.

 Objetivos da Segurança no trabalho
 Programa Prevenção Riscos 

Ambientais
 Programa Controle Médico e Saúde 

Ocupacional
 Programa Condições Meio Ambiente 

Trabalho Indústria Construção
 Legislação trabalhista
 Padrão de uniforme
 Doenças transmissíveis por animais
 Prestação de serviço público
 Padrões de sinalização
 Padrões de eletricidade
 Proteção contra deslizamentos
 Áreas de proteção e assoreamento
 Queimadas e poda de vegetação
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PROGRAMA DE 
MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA 

Para a realização de um empreendimento como esse é necessária 
a mobilização de um grande número de funcionários.

A Concessionária Ecovias e as construtoras 

responsáveis pelas obras deverão priorizar a contratação 

de mão de obra local

A contratação de mão de obra local será privilegiada,

gerando mais oportunidades de emprego e geração de

renda localmente.

Essa medida evita a migração de funcionários e

famílias de outras partes do país e a sobrecarga de

serviços públicos da região.

Com a qualificação e treinamento dos funcionários,

espera-se que após as obras os municípios da região

possam absorver tal mão de obra.

A mão de obra mobilizada para as obras será 

devidamente treinada para conhecer os 

programas ambientais.

Com isso espera-se minimizar os riscos de 

acidentes, tanto pessoais quanto ambientais.
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PROGRAMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL DA OPERAÇÃO

Este Programa garantirá 

a realização de todas as 

atividades previstas em 

conformidade com a 

legislação e com os 

programas previstos no 

licenciamento ambiental 

do empreendimento

O Programa terá suas atividades monitoradas pela CETESB e  pelo 

Governo do Estado (ARTESP), por meio do acompanhamento de índices 

ambientais, tais como:

- Ocorrência de Auto de Infração

- Elaboração e Implantação de Planos, Programas, Projetos e/ou Ações 
de Controle Ambiental para mitigação dos impactos ambientais

- Ações do PGR-PAE de Operação

- Registro de atropelamentos de animais domésticos e silvestres 

- Destinação adequada de resíduos

- Monitoramento de ruído e da qualidade do ar

- Monitoramento da qualidade das águas

- Focos de incêndios

- Recuperação de passivos ambientais
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O objeto da obra de interligação entre a Via Anchieta (SP-150) e a Rodovia Cônego Domênico

Rangoni (SP-055) por ligação seca, fundamentalmente, pretende otimizar o trânsito de veículos na

região, visando reduzir a sobrecarga do sistema viário existente devido principalmente ao grande

fluxo de veículos pesados no Complexo Portuário de Santos.
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Frente ao exposto, a implantação do empreendimento justifica-se pelo que segue:

• Compatibilidade com o Plano de Zoneamento do município de Santos, Zoneamento Ecológico

Econômico e o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ do Porto de Santos;

• Potencialização de vetor de desenvolvimento para a região;

• Aumento da capacidade de circulação de pessoas e bens;

• Melhoria das condições de transporte urbano e interurbano, e do escoamento da produção

regional;

• Maior fluidez à movimentação e escoamento de cargas no Porto de Santos;

• Novo acesso viário entre os municípios da Baixada Santista, em especial Santos, São Vicente e

Guarujá.

• Redução do percurso entre as margens do canal e das instalações portuárias.

• Diminuição de congestionamentos nos acessos à Santos e Guarujá e ao litoral Norte.

Página: 1789



Assim, a interligação irá beneficiar a mobilidade regional, além de propiciar maior fluidez e

segurança aos usuários e proporcionar maior agilidade no escoamento dos produtos no

Complexo Portuário de Santos. O empreendimento servirá ainda como alternativa segura para o

grande fluxo registrado entre Santos e Guarujá, redistribuindo o tráfego e diminuindo o tempo de

espera na balsa, e permitindo linhas de ônibus urbanos regulares entre essas cidades.

Foram verificados diversos impactos potenciais do empreendimento, especialmente durante a fase

de implantação, sendo os principais voltados a supressão vegetal, sobre a fauna terrestre e

aquática. O projeto foi concebido todo em pilares e pontes e viadutos, de modo a minimizar esses

impactos. Ressalta-se que não haverá necessidade de desapropriação de áreas residenciais,

comerciais ou industriais, e a solução adotada de pilares proporcionará vazão natural do fluxo das

águas superficiais que sofrem influência do regime das marés e livre trânsito da biota aquática;

as intervenções serão pontuais para a instalação de pilares e evitarão o aterramento do mangue.

Neste sentido, implantadas as recomendações discutidas neste trabalho, e atendidas às normas e os

padrões técnicos na execução das obras, os impactos negativos serão mitigados e a resultante dos

impactos será positiva, justificando assim, a viabilidade ambiental da obra.
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